
Det bliver nu lovligt at basere sit CE-
mærke digitalt – altså bruge sin hjemmeside 
aktivt.

Det vil stadig være obligatorisk at CE-
mærke sine produkter, men der vil være 
nogle få udtagelser som f.eks. det vindue, 
der er fremstillet som en kopi af et eksiste-
rende i en fredet bygning, samt nogle få til-
fælde, hvor der ikke er lovkrav i det enkelte 
land. Teksten er, som nævnt, netop vedta-
get, og efter et stykke tid kan CPR anven-
des. I juli 2013 overtager CPR fuldstændig 
fra CPD, hvilket giver en overgangsperiode 
på ca. 2 år.

Før kravet om det 7nde væsentlige krav 
kan effektueres, skal standarderne og revi-
deres, hvilket vil ske løbende. Der er således 
god grund til også i fremtiden at følge godt 
med i standardiseringsarbejdet.

Der er forskellige nye tiltag såsom: Mar-
kedsovervågning, Produktkontaktpunkter 
i hvert land, simple procedurer for mikro-
virksomheder etc. Disse tiltag vil blive be-
skrevet, når vi kommer tættere på at få tol-
ket hele teksten og begynder at bruge den. 
Indtil videre vil man kunne forsætte med de 
bestemmelser, der er i CPD, så vil der ske en 
glidende overgang.                                <

CPR = Construction Products Regula-
tion Regulation, kaldes også en forord-
ning, en tekst der træder direkte ind i et 
EU lands lovgivning.

De syv væsentlige krav er
1. Mekanisk styrke og stabilitet
2. Brand
3. Sundhed og Miljø
4. Sikkerhed og tilgængelighed
5. Støj
6. Energiforbrug og isolering
7. Bæredygtighed

Mikrovirksomhed
Mikrovirksomheder beskæftiger mindre 
end 10 personer. Der indføres en tærskel 
på 2 mio. EUR for omsætning og for den 
samlede balance.”
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Siden sidst
Erhvervs- og Byggestyrelsen har på deres 
område indført en proaktiv markedsover-
vågning, som skal gennemføre markedskon-
trol på 3 udvalgte produktområder om året. 
I 2010 blev der gennemført 2 indsatser mod 
CE-mærkede byggevarer. Den første indsats 
var kontrol af CE-mærkningen på træbase-
rede plader til konstruktionsbrug, og den 
anden var kontrol af CE-mærkningen på 
betonelementer. I begge indsatser blev der 
både kontrolleret produkter, som var frem-
stillet i Danmark, og produkter, som var 
importeret.

Kontrolindsatsen klarlagde, at langt de 
fleste havde orden i sagerne, men der var 
trods alt mindre og større fejl og mangler. 
I slutningen af året blev der gennemført en 
informationskampagne forud for markeds-
kontrollen af Vinduer og døre, som løber af 
stablen i disse dage.

Erhvervs- og Byggestyrelsens har altid 
haft en forpligtelse til at gennemføre en 
kontrol af produkter, som firmaer og orga-
nisationer anmelder, en såkaldt reaktiv mar-
kedskontrol. På hjemmesiden www.bygge-
vareinfo.dk er der således en blanket, som 
kan bruges, hvis nogen ønsker at anmelde et 
produkt, som man har formodning om ikke 
overholder den danske lovgivning, herunder 
CE-mærkning. Selvom den der anmelder, i 
modsætning til anmeldelser til f.eks. sikker-
hedsstyrelsen, ikke kan være anonym, så har 
anmeldelsesblanketten været brugt ret flit-
tigt det sidste ½ år.

Tiden nærmer sig – også for vejområdet
Inden for vejområdet er der faktisk også sket 
en del. Flere af udbudsforskrifterne er nu 
ved at få indarbejdet krav om CE-mærkede 
byggevarer, f. eks. belysningsmaster.

Første januar i år udløb overgangspe-
rioden for CE-mærkning af autoværn, og 
der er nu kun knap 2 år til at overgangspe-
rioden for vejskiltene udløber, dette betyder 

jo også, at de produkter, der kræver lange 
holdbarhedsprøvninger, skal være i gang al-
lerede nu.

Der er i forhold til sidste år kommet en 
ny standard på banen, som vil få stor ind-
flydelse på produkter til vejområdet. DS/
EN 1090-1 Udførelse af stål og alumini-
umskonstruktioner er nu harmoniseret, og 
overgangsperioden er fastsat til at starte 1. 
januar 2011 og udløber 1. juli 2012.

Dette betyder, at der mindre end 1½ år 
til kravet om CE-mærkning bliver obligato-
risk for disse produkter.

Det kunne på vejområdet f.eks. være de 
store portaler og master, der bærer motor-
vejstavler, master og portaler til opsætning 
af variable tavler, skiltestandere i specialmål, 
rækværker, busskure etc. Det store arbejde 
her bliver at få overbevist de mange små 
smede og maskinværksteder, at de skal have 
tingene på plads i løbet af relativ kort tid.

Fremtiden hedder CPR
Byggevaredirektivet hedder CPD = Con-
struction Products Directive, altså et di-
rektiv der er indført i landenes lovgivning 
via en bekendtgørelse. Afløseren for Byg-
gevaredirektivet, der er revideret, er netop 
vedtaget i EU-parlamentet, og det hedder 
CPR. CPR betyder Construction Products 
Regulation, altså en lovgivning der ikke skal 
indføres i landene, men som indgår i alle 
landes lovgivning med den tekst, der er ved-
taget. Det er altså slut med, at nogle lande 
kan implementere direktivet som mere eller 
mindre frivilligt.

I store træk er bestemmelserne de 
samme, men der er nogle ændringer, som er 
værd at bemærke.

Det gamle CPD var baseret på de 6 væ-
sentlig krav – i CPR er der kommet et 7nde 
væsentligt krav, som hedder bæredygtighed. 
Dette betyder, at en eller flere af de egen-
skaber, der i fremtiden skal deklareres for et 
produkt, skal tage udgangspunkt i bæredyg-
tighed, det kunne f.eks. være, at byggevaren 
indeholdt xx% genbrugsmateriale. Dette er 
dog noget, der først skal indarbejdes i stan-
darderne.

CE-mærkning – nu og i fremtiden
I løbet af det sidste år er der sket en klar ændring i håndtering af CE-mærkede byggevarer. Der er mange 
flere, der har blikket rettet mod de oplysninger, de har brug for, og det er blevet normalt at bede om CE-
mærkning.

    VEJudSTyR


